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Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kärkäs avasi kokouksen ja kirkkoherra
Arto Marttinen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 548.

18
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa
ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan
ennen kokousta. (KJ 8:5)
Kokouskutsu on postitettu 21.5.2019
Kokouksen asialista on nähtävänä seurakunnan toimitilassa, Imatran
Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6, 3. kerros, 9.1.2019 lähtien
kirkkoherranviraston aukioloaikoina.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa 4.6.2019 alkaen
30 päivän ajan.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi. (KJ 8:5 ja KL 7:4)

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, läsnä 26/27.

19
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Esitys:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Kalevi Ignatius ja Erkki Immonen,
jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 3.6.2019 klo 12.00 hallintosihteerin
työhuoneessa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Ignatius ja Sirpa Koistinen.
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Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Ääntenlaskijat valitaan aakkosjärjestyksen lopusta lukien. Vuorossa ovat Kari
Vepsä ja Arto Tikka, jotka valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

21
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin pykälän 27 lisäyksellä: § 27 Lainatarjouksen
hyväksyminen.

22
Perheneuvojan viran lakkauttaminen
Kirkkoneuvosto 8.5.2019 § 67:
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Kirkkoneuvosto myönsi 6.2.2019 pidetyssä kokouksessaan perheneuvoja Liisa
Kermorvantille eron perheneuvojan virasta 1.1.2019 alkaen.
Avoimien virkojen kohtaloa mietittäessä on huomioitava, että seurakuntien
tulokehitys on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä laskeva, joten
seurakunnan on vähennettävä henkilöstökustannuksia. Mikäli virkoja
vähennettäisiin sitä mukaa kuin niitä vapautuu, seurakunta ei toimisi
vastuullisesti. Seurakunnan on seurattava, mitä ympärillä tapahtuu.
Voimavaroja on keskitettävä sinne, missä niille on eniten tarvetta.
Perheneuvojan viran lakkauttamisella olisi merkittävä vaikutus lasten ja
nuorten parissa tehtävään työhön. Seurausvaikutukset osuisivat juuri
työikäisiin lapsiperheisiin.
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Seurakunnan strategia ohjaa miettimään asioita uusista näkökulmista. On
olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin lakkauttaa virka tai täyttää virka.
Strategiasta nousee ajatus pyrkiä laajentamaan työntekijöiden toimenkuvia,
joten on olemassa sellainen vaihtoehto, että lakkautetaan virka ja
perustetaan tilalle uusi, joka paremmin ottaa huomioon alati muuttuvan
toimintaympäristön. Imatran seurakunnan mottona on näyttää suuntaa –
kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Käytännön työn kannalta se tarkoittaa uusien
ratkaisujen etsimistä. Siksi nyt käsiteltävä asiakohta ja kaksi seuraavaa
asiakohtaa muodostavat kokonaisuuden. Se on luomassa mallia, josta
jatkossa otetaan oppia muissakin Suomen seurakunnissa, samalla kun mallia
on luotu muiden edelläkävijäseurakuntien kanssa viestejä vaihtaen.
Tässä asiakohdassa esitetään viran lakkauttamista. Kaksi seuraavaa
asiakohtaa esittävät, mitä tulee tilalle.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että lakkautetaan
perheneuvojan virka 1.9.2019.
Päätös: Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki oli asian esittelyn aikana
kuultavana kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen
päätöksentekoa.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
---Kirkkovaltuusto 29.5.2019 § 22:
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa Imatran seurakunnan kolmannen
perheneuvojan virka 1.9.2019.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Perheneuvoja 60 % - sairaalapappi 40 % viran perustaminen
Kirkkoneuvosto 8.5.2019 § 68:
Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen, p. 040 522 0741
Perheneuvonta on kirkon kysytyimpiä ja kiitetyimpiä työmuotoja.
Perheneuvonta on tärkeä osa kirkon perustyötä. Se palvelee kirkon kannalta
tärkeitä ikä- ja kohderyhmiä. Seurakunnassa mietitään usein, miten ihmiset
saataisiin tulemaan seurakunnan tilaisuuksiin. Tätä kysymystä ei tarvitse
esittää perheneuvonnan parissa, sillä varauskirjat täyttyvät jatkuvasti.
Perheneuvonnan resursseista on siksi syytä huolehtia siten, että linjaukset
ovat valittujen strategisten painopisteiden mukaisia. Imatran seurakunnan
osalta se tarkoittaa entistä laajempia tehtävänkuvia, jollaisesta on kyse tämän
uuden viran perustamisessa. Samalla uuden viran perustaminen mahdollistaa
sen, että seurakunta selviytyy niistä sitoumuksista, joita se on sopinut
esimerkiksi Eksoten kanssa sekä perheneuvonnan että sairaalasielunhoidon
osalta.
Imatran erityisantia valtakunnalliselle perheneuvontatyölle on ollut lasten
huomioiminen osana perheneuvontaa. Siksi perheneuvontatyön
valtakunnallisessa strategiassa korostetaan: ”Lapsella on kirkossamme
erityinen sija … Kirkon perheneuvonnalla on tärkeä tehtävä turvata lapsen
hyvinvointia ja lapsen edun toteutumista perheen kaikissa elämäntilanteissa
– erityisesti silloin, kun perheen aikuisilla on keskinäisiä ristiriitoja.” Olemme
näyttäneet suuntaa ja teemme niin edelleen. Tämä ehdotettu
yhdistelmävirka edustaa uutta ajattelua ja uutta toimintakulttuuria, jota
tullaan jatkossa jäljittelemään muuallakin.
Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) vaikutus viran täyttämiseen. Lasten ja
nuorten hyvinvointi on suoraan riippuvainen vanhempien hyvinvoinnista ja
perheen ilmapiiristä. Erityisesti pitkittyneiden ja riitaisten perhetilanteiden on
todettu vaikuttavan voimakkaasti lasten ja nuorten hyvinvointiin, joten
pikainen apu ja tuki parisuhteen ja perheen ristiriidoissa on äärimmäisen
tärkeä. Perheneuvonnan työntekijöiltä edellytetään hyvää lastensuojelulain
tuntemusta ja verkostoyhteistyötä.
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Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa
perheneuvoja-sairaalapappi (60%/40 %) viran 2.9.2019.
Päätös: Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki oli asian esittelyn aikana
kuultavana kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen
päätöksentekoa.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
---Kirkkovaltuusto 29.5.2019 § 23:
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää perustaa Imatran seurakuntaan perheneuvojasairaalapapin (60%/40 %) viran 2.9.2019.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

24
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Kirkkoneuvosto 27.3.2019 § 53:
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Tilikausi 2018 toi mukanaan toivon pilkahduksen seurakuntataloutemme
kurssin kääntymisestä. Vuosikate parani roimasti ja ilman ennakkoon
tiedettyä ja jo talousarviossakin huomioon otettua seurakuntakeskuksen
alaskirjausta tulos olisi ollut reippaasti ylijäämäinen. Seuraavassa vuoden
2018 tärkeimmät luvut (suluissa vuoden 2017 vastaavat).
Toimintatuottoja kertyi 1.104.867,29 € (841.984,36 €) pitkälti metsätalouden
tuottojen kasvun ansiosta. Suluissa näkyvää toissavuotista lukua taas kasvatti
saatu rakennusavustus, joten normaalitaso toimintatuotoissa on
huomattavasti kahta viimevuotista alhaisempi.
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Toimintakuluja (ilman sisäisiä vyörytyksiä) kertyi 5.378.388,72 €
(5.666.190,55 €), missä on pienennystä 481.219,75 € eli reilu 10 % vuoden
2017 toimintakuluihin verrattuna. Suurin kuluerä eli henkilöstömenot olivat
3.318.814,61 € (3.452.993) € ja ne pienenivät 134.179 € eli 4 % edellisestä
vuodesta. Maksuvalmius parani 116 päivään kuin vuotta aiemmin se oli 71
päivää - luku on silti koko kirkon keskiarvoa (241 pv) oleellisesti kehnompi.
Kirkollisverotulo toteutui budjetoidusta 101,4 %:sesti ja valtionosuuden
tuloarvio täysin budjetoidun mukaisesti. Näin ollen yhteenlaskettu
kokonaisverotulo kasvoi 238.594 €:lla edellisvuodesta ja syynä tähän oli
vuoden 2018 alusta toteutettu kirkollisveroprosentin nosto. Vuosikate oli
positiivinen 808.438,63 €:n verran kun se vuotta aiemmin oli positiivinen
14.878 euron verran. Velkaa seurakunta ei tilikauden aikana ottanut eikä sitä
sillä ennestäänkään ollut.
Vuoden 2018 tilikauden tulos on poistojen ja poistoeron vähennyksen jälkeen
alijäämäinen -356.924,46 €.
Tilinpäätöksen luvut ovat vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin
lukuihin.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 2018 on ylijäämäinen 38.281,95
€ (68.260 €). Hautainhoitorahaston varat olivat 31.12.2018 yhteensä
1.397.190,14 € (1.391.557 €).
Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2018,
allekirjoittaa sen sekä jättää tilintarkastajille tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan alijäämä
-356.924,46 € vuodelta 2018 siirretään aikaisempien vuosien
ylijäämään ja hautainhoitorahaston ylijäämä 38.281,95 € vuodelta
2018 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
----
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Kirkkovaltuusto 29.5.2019 § 24:
Esitys:

Kirkkoneuvosto jättää vuoden 2018 tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto päättää, että seurakunnan alijäämä -356.924,46 € vuodelta
2018 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston
ylijäämä 38.281,95 € vuodelta 2018 siirretään aikaisempien vuosien
ylijäämään.

Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden tilivelvollisille.
Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan alijäämä -356.924,46 € vuodelta
2018 siirretään aikaisempien vuosien ylijäämään ja hautainhoitorahaston
ylijäämä 38.281,95 € vuodelta 2018 siirretään aikaisempien vuosien
ylijäämään.
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Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2019 - 2022
Kirkkoneuvosto 8.5.2019 § 75:
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 § mukaan kirkkovaltuusto valitsee
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten
joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön. Imatran seurakunnan vuonna 2014 vahvistetun
taloussäännön mukaan mahdollista on valita tilintarkastusyhteisö yksin
tarkastamaan seurakunnan hallintoa ja taloutta.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin
tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin
tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja
–talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja.
Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-,
HTM- tai JHTT-tilintarkastaja.
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Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattomaan tilintarkastuksen
toimittamiseen. Jos edellytykset siihen puuttuvat, tilintarkastajan on
kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Kirkkoneuvosto päätti 12.12.2018 kokouksessaan että valitaan
tilintarkastusyhteisö hoitamaan talouden ja hallinnon tarkastusta.
Tilintarkastuksen kilpailutus tapahtui Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 17/2018
mainittujen periaatteiden mukaisesti. Tarjouspyynnöt lähetettiin kaikkiaan
viidelle soveltuvuusvaatimukset täyttävälle tilintarkastusyhteisölle.
Valinnassa arviointikriteerinä oli kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto
ja sen muodostumisessa merkittävin painoarvo olikin juuri hinnalla.
Saadut tarjoukset ja niiden vertailutulokset esitellään kokouksessa.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
valtuustokaudeksi 2019 - 2022 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator
Oy:n tarkastamaan seurakunnan hallintoa ja taloutta.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
---Kirkkovaltuusto 29.5.2019 § 25:
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää valita valtuustokaudeksi 2019 - 2022
tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n tarkastamaan seurakunnan hallintoa
ja taloutta.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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Talousarvion toteutuminen 1 - 3 / 2019
Kirkkoneuvosto 8.5.2019 § 78:
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Esityslistan liitteenä on tuloslaskelma ja raportti talousarvion toteutumisesta
1.1. – 31.3.2019.
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Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen
1.1. – 31.3.2019.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
---Kirkkovaltuusto 29.5.2019 § 26:
Esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

27
Lainatarjouksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto 27.3.2019 § 45:
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Talousjohtaja on pyytänyt rahalaitoksilta lainatarjoukset Tainionkosken kirkon
vesikaton, julkisivujen ja pihan korjauksen rahoittamiseksi. Seurakunnan oma
kassatilanne on melko hyvä ja mahdollistaa osittain noin 1 Me:n remontin
rahoituksen, mutta kassaa ei kannata laskea liian vähiin ja sitä kautta
vaarantaa maksuvalmiutta. Rahalaitoslainojen korkotaso on edelleen melko
matala.
Tarjoukset pyydettiin enintään 900.000 euron lainamäärälle, enintään 9
vuoden laina-ajalle ja Euribor 12kk –viitekorkosidonnaiselle lainalle.
Valintaperusteena on kustannuksiltaan edullisin laina.
Kirkkolain 9 luvun 1 § 3 kohdan mukaan laina ottamista, uudistamista tai
maksuajan pidentämistä koskeva päätösvalta kuuluu kirkkovaltuustolle, jollei
kyse ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettavasta lainasta.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta
ottaa tarvittaessa enintään 900.000 euron lainan OP Etelä-Karjalalta
kirkonkorjausta varten ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan
tarvittavat asiakirjat.
Päätös: Kirkkoneuvoston hyväksyi esityksen yksimielisesti.
----

IMATRAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

2/2019

12 (13)

29.5.2019

Kirkkovaltuusto 29.5.2019 § 26:
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää, että seurakunta ottaa tarvittaessa enintään 900.000
euron lainan OP Etelä-Karjalalta kirkonkorjausta varten ja valtuuttaa
talousjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Päätös:

Kirkkovaltuuston jäsen Kari Paldanius ilmoitti olevansa esteellinen
asiankäsittelyssä, koska kuuluu OP Etelä-Karjalan edustajistoon. Hän poistui
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

28
Muut esille tulevat asiat
Kirkkovaltuuston esityslista lähetettään valtuutetuille postin kulun hitauden
vuoksi tästä eteenpäin kirjepostilla ja sähköpostilla.
29
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 20.20.

Pekka Kärkäs
puheenjohtaja

Sirpa Kauppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 3.6.2019

Kalevi Ignatius

Sirpa Koistinen
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Tämän pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on kuulutettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 21.5. –
3.6.2019. Pöytäkirja pidetään nähtävänä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla sekä
kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina 4.6. – 3.7.2019, todistaa

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

